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 رادیوتراپی سیستم های طراحی درمان (audit)فراخوان عضویت در گروه ممیزی 

 

 

 طراحی های سیستممام ت دزیمتری تائیدجهت کشوری ممیزی  انجام الزامبا توجه به گسترش مراکز رادیوتراپی در کشور و 

 برکه  ممیزی اینگروه ممیزی خود دارد. اعضای  افزایش تعدادتصمیم بر  انجمن فیزیک پزشکی ایران ،بعدی سه درمان

 ،در حال اجرا می باشد و طبق هماهنگی با سازمان انرژی اتمی ایرانانجام شده  اتمی انرژی المللی بین آژانس پروتکل اساس

  بسیار موثر بوده است. درمان طراحی های سیستمتابحال در جلوگیری از خطاهای سیستماتیک مربوط به محاسبات 

و برنامه ریزی  درخواست های دریافتی انجمن پیروجلسات هماهنگی و آموزشی،  پس از شرکت درجدید منتخب اعضای 

وظایف  پرداخت خواهد شد. زحمه مربوطه طبق تعرفه موجودلحق ا .خواهند یافت حضورکشور رادیوتراپی مراکز  در، زمانی

کاری یا  روزیک جهت حضور در و سرپرست گروه ممیزی عضو گروه ممیزی شامل انجام هماهنگی های الزم با مرکز مربوطه 

 می باشد.الزم، آنالیز داده ها و تهیه گزارش  دزیمتریاندازه گیری های ام اسکن ها و انجحضور به موقع در مرکز، آخر هفته، 

 یا)ایران فیزیسیست رادیوتراپی از انجمن فیزیک پزشکی  رفه ایحعلمی و تایید صالحیت از داوطلبانی که دارای گواهی 

هستند، درخواست می شود رزومه کاری خود )با تاکید بر  (در فیزیک رادیوتراپی مرتبطموثر و سال سابقه کار  01حداقل 

نفر و ذکر نام، شماره تماس و آدرس ایمیل دو  راه اندازی سیستم های طراحی درمانو شتابدهنده ها دزیمتری در تجربه 

و  iamp.ir)(info@ انجمن فیزیک پزشکی ایران دبیرخانهدو آدرس هر به از طریق ایمیل  11شهریور  7 را تا تاریخ (معرف

 ارسال نمایند. (mosleh_amin@hotmail.com)هیات مدیره انجمن  رئیس

هیات مدیره  رئیسبا  (11095037190)یا واتس اپ  SMSجهت کسب اطالعات بیشتر، لطفا از طریق ایمیل یا ارسال پیام 

 تماس حاصل نمایید. انجمن

   

 انجمن فیزیک پزشکی ایران دبیرخانه


